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Wyjazdy turystyczne

Wybierasz się sam lub z rodziną na wakacje za granicę? 
Obawiasz się kosztów związanych np. z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem?

Ubezpieczenie ERGO Podróż to parasol 
bezpieczeństwa dla Ciebie i Twoich 
bliskich w przypadku nieszczęśliwych 
zdarzeń w podróży. Odpowiednio 
dobrana polisa zapewni Ci m.in. 
pomoc medyczną i pokrycie kosztów 
leczenia, jak również powrót do kraju.

Dostępne są trzy gotowe warianty 
z wysokimi sumami ubezpieczeń, 
nawet do 1 000 000 zł. Pakiet składa 
się z pięciu ubezpieczeń głównych, 
które zapewniają kompleksową 
ochronę życia i zdrowia podczas 
podróży. Każdy wariant ochrony 
posiada ubezpieczenie bagażu, 
a dodatkowo ubezpieczyć możesz 
też sprzęt sportowy oraz rozszerzyć 
zakres ubezpieczenia o ryzykowne 
i ekstremalne dyscypliny sportowe.

Jeśli będziesz potrzebować pomocy, 
nasze centrum alarmowe dostępne 
jest 24h/7.

Poniższa tabela przedstawia możliwy zakres ochrony uzależniony od wariantu: 

Zakres ubezpieczenia

Pomoc Medyczna i Zwrot Kosztów Leczenia – pomoc w nagłych zachorowaniach, pokrycie kosztów 
leczenia oraz transportu medycznego (transport medyczny nie pomniejsza sumy ubezpieczenia)

200 000 zł 500 000 zł 1 000 000 zł
Assistance w Podróży – pomoc w nagłych sytuacjach np. pomoc tłumacza, opieka nad dziećmi, 
zabezpieczenie nieruchomości w Polsce

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – odszkodowanie na wypadek śmierci lub 
trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł 30 000 zł 60 000 zł

Odpowiedzialność Cywilna – ochrona na wypadek szkody wyrządzonej innej osobie 200 000 zł 500 000 zł 1 000 000 zł

Ubezpieczenie Bagażu – odszkodowanie na wypadek zniszczenia lub utraty przewożonych rzeczy (ubrań, 
sprzętu fotograficznego, laptopa) 1000 zł 5000 zł 10 000 zł

Terroryzm – ochrona w przypadku nagłej wojny lub ataków terroru na terytorium kraju bezpiecznego    

Wyczynowe uprawianie sportu    

rozszerzenie zakresu

Praca fizyczna – ochrona osób, które wykonują pracę fizyczną za granicą + + +

Terroryzm – ochrona w przypadku nagłej wojny lub aktów terroru na terytorium kraju niebezpiecznego + + +

Choroby przewlekłe – ochrona osób przyjmujących na stałe leki i będących pod stałą kontrolą lekarza + + +

Dyscypliny ryzykowne + + +

Dyscypliny ekstremalne + + +

Zakres terytorialny Świat bez USA, Kanady, 
Chin i Japonii Cały świat Cały świat

ubezpieczenia dodatkowe

Ubezpieczenie sprzętu sportowego – odszkodowanie na wypadek zniszczenia lub utraty sprzętu sportowego 10 000 zł
lub 25 000 zł

10 000 zł
lub 25 000 zł

10 000 zł
lub 25 000 zł

Wypadek w podróży – świadczenie przysługujące bliskim w razie Twojej śmierci w wyniku wypadku 
komunikacyjnego, lotniczego lub wodnego 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł

Karnety i kursy – zwrot kosztów niewykorzystanych karnetów lub kursów sportowych 1000 zł 1000 zł 1000 zł

 

 

 

 

w zakresie ubezpieczenia + za opłata dodatkowej składki
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Troszczysz się o zdrowie swoje oraz swoich najbliższych? Czy wiesz jak ważne jest zdrowie nie tylko przy wyjazdach na zagraniczne 
wakacje? Wiesz, że choroba może dotyczyć także Ciebie. Wiesz też, że leczenie kosztuje – i to niemało.  

Uszkodzenie ciała NW to optymalna propozycja dla osób chcących się zabezpieczyć na wypadek wystąpienia nagłych zdarzeń. Zapewnia wypłatę świadczeń zarówno w przypadku złamań 
kości, jak i innych poważnych urazów. Ochrona koncentruje się na poważnych uszkodzeniach ciała, skutkujących wysokimi kosztami leczenia i rehabilitacji. ERGO 4 zapewnia wysoką sumę 
ubezpieczenia za niewysoką składkę. Niezdolność do pracy - ma na celu pomoc finansową na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem bądź chorobą, 
skutkujących całkowitą niezdolnością do pracy klienta.  Natomiast ubezpieczenie Poważne zachorowanie zapewni Ci ono wypłatę świadczenia na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby 
i umożliwi skoncentrowanie się wyłącznie na powrocie do zdrowia.

ERGO 4
Ochrona zdrowia w ERGO 4

ERGO 4 w ubezpieczeniu Uszkodzenie ciała NW i Niezdolność do pracy gwarantuje Ci:
• wysokie sumy ubezpieczenia – do 4 mln zł

• zróżnicowaną formę wypłaty świadczenia: 

 –  jednorazowe świadczenie  w ubezpieczeniu Uszkodzenie ciała NW i Niezdolność do 
pracy

 – comiesięczną rentę w ubezpieczeniu Niezdolność do pracy w Wariancie III 

•  ochronę trwającą aż do 70. roku życia dla Uszkodzenia ciała NW oraz 65. roku życia dla 
niezdolności do pracy

•  wysokie jednorazowe świadczenia w razie złamań kości i poważnego uszkodzenia ciała 
wskutek wypadku

•  możliwość uzyskania świadczenia niezależnie od decyzji ZUS o całkowitej niezdolności 
do pracy

• natychmiastowe rozpoczęcie ochrony 24 h/dobę, na całym świecie

• możliwość natychmiastowego wystawienia polisy przez agenta

ERGO 4 w ubezpieczeniu Poważne zachorowanie gwarantuje Ci:
• wysoką sumę ubezpieczenia – nawet 200 tys. zł

•  kontynuację umowy po wypłacie świadczenia – ochrona trwa nadal 
w zakresie określonym w OWU

• ochronę trwającą aż do 70. roku życia

•  minimalny, jedynie 3–miesięczny okres karencji oraz natychmiastową pełną 
odpowiedzialność w razie nieszczęśliwego wypadku

• podział chorób na grupy 

•  wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w ramach 
każdej grupy poważnych zachorowań (co w określonych przypadkach oznacza 
wielokrotne wypłaty w ramach jednej polisy)

Czy wiesz, że?
Ubezpieczając się w produkcie ERGO 4 otrzymasz dostęp do internetowego konta klienta, w którym możesz m.in. wygodnie opłacić składki.
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Wariant I Wariant II Wariant III

Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego 
wypadku

Złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku

Całkowita niezdolność do pracy wskutek 
nieszczęśliwego wypadku

Całkowita niezdolność do pracy z dowolnej 
przyczyny

Dodatkowe świadczenie z tytułu czasowej 
niezdolności do pracy

Forma wypłaty świadczenia jednorazowo jednorazowo renta miesięczna

Maksymalna suma ubezpieczenia 500 000 zł 1 000 000 zł 4 000 000 zł

Obniżająca się suma ubezpieczenia

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczniową 
skutków wykonywania zawodów 
podwyższonego ryzyka

+

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową 
przy niestandardowym poziomie ryzyka, na 
podstawie indywidualnej decyzji ERGO Hestii

Minimalny wiek objęcia ochroną 
ubezpieczeniową 18 lat 18 lat 18 lat

Maksymalny wiek objęcia ochroną 
ubezpieczeniową 67 lat 59 lat 59 lat

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony 
ubezpieczeniowej 70 lat 65 lat 65 lat

usługa poza zakresem ubezpieczenia

objęcie zakresem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki+

usługa w zakresie ubezpieczenia

ERGO 4 w ubezpieczeniu Uszkodzenie ciała NW i Niezdolność do pracyERGO 4 w ubezpieczeniu Poważne zachorowanie

Wariant I Wariant II Wariant III

Nowotwór złośliwy (oraz wypłata 10% sumy ubezpieczenia 
w razie wystąpienia nowotworu in–situ, nowotworu złośliwego 
prostaty lub raka brodawkowatego tarczycy, które osiągnęły 
T1N0M0 wg klasyfikacji TNM) 

11 zachorowań: przeszczepienie narządu, niewydolność nerek, 
utrata wzroku, paraliż, oparzenia,
zawał serca, udar mózgu, operacyjne wykonanie pomostów 
naczyniowych (by–pass), stwardnienie
rozsiane, operacja aorty, operacja zastawek serca

38 zachorowań: choroba Parkinsona, niedokrwistość 
aplastyczna, śpiączka, zakażenie wirusem HIV w wyniku 
transfuzji krwi, utrata słuchu, utrata kończyn, zapalenie mózgu, 
bakteryjne zapalenie opon mózgowych, posocznica (sepsa), 
łagodny guz mózgu, zespół rzekomoopuszkowy, ciężki uraz 
głowy, cukrzyca typu I, neuroborelioza, uraz wielonarządowy, 
zaawansowane otępienie (w tym choroba Alzheimera), utrata 
mowy, postępujący zanik mięśni, pierwotne nadciśnienie 
płucne, choroba Crohna, przewlekła niewydolność wątroby, 
choroba Creutzfeldta–Jakoba, piorunujące zapalenie wątroby, 
postępująca twardzina układowa, wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego, operacja mózgu, postępujące porażenie nadjądrowe, 
pierwotne stwardnienie boczne, kardiomiopatia, toczniowe 
zapalenie nerek, choroba Heinego–Medina, ciężka postać 
reumatoidalnego zapalenia stawów, przewlekła niewydolność 
oddechowa, miastenia, postępujące porażenie opuszkowe, 
stwardnienie zanikowe boczne, łagodny guz rdzenia 
kręgowego, usunięcie płuca

Karencja na zdarzenie niewynikające z NW, trwająca 
3 miesiące od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Maksymalna suma ubezpieczenia 200 000 zł 200 000 zł 200 000 zł

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową przy 
niestandardowym poziomie ryzyka, na podstawie 
indywidualnej decyzji ERGO Hestii

Minimalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową 18 lat 18 lat 18 lat

Maksymalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową 64 lata 64 lata 64 lata

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej 70 lat 70 lat 70 lat


